Bakgrund
Flera av barnen målade av våra solrosor ute på gården i början av september. Vi
pedagoger uppmärksammade att flera barn pratade om att solrosen växt och blivit
hög. Vid lunchbordet följande dag började en pedagog och barnen att prata om detta.
Ett av barnen sa då: ”Tänk om solrosen växer ända upp till rymden”.
Både barnen och pedagogerna tyckte att detta var en mycket spännande tanke och vi
beslöt oss för att starta upp vårt matematikprojekt- Rymden. Utifrån tidigare
utvärderingar ser vi att matematik är ett ämne som vi inte lyft i projekten under
senare tid.
”Matematikundervisningen i förskolan har alltså ett värde för barnet här och nu men
även för deras fortsatta skolgång- då de kunskaper barn utvecklar i förskoleåldern har
visat sig ha stor betydelse för deras fortsatta lärande.” (Björklund & Palmér, 2018, s.
11).

Syfte är
Att alla barn ska känna att de är en matematisk individ.
Att de har självförtroende i sitt utforskande av matematik.
Att synliggöra för barnen att de faktiskt utforskar matematik. Det är inte bara ett
ämne som de lär sig i skolan.
Att skapa meningsfulla lärandesituationer för barnen.

Mål
Mål ifrån läroplanen/styrdokument:
• förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika
lösningar av egna och andras problemställningar,
• förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om
detta,
• förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och
samband mellan begrepp

Metod
Vår roll som pedagoger är att skapa möten och utforma en miljö där barnen kan
reflektera, utforska, samspela utifrån barnens intressen.
Vi pedagoger har en viktig roll. Genom att visa intresse och nyfikenhet för vad
barnen uttrycker och undersöker, leder det till ett engagemang och lust för fortsatt
lärande.
Vi ställer utforskande frågor och tänker på att använda de korrekta matematiska
begreppen. Vi pedagoger har en överenskommelse att vid varje undervisningstillfälle
medvetandegöra barnen att de utforskar matematik.
Projektet har pågått både inomhus och utomhus. I sitt undersökande om rymden, har
vi pedagoger reflekterat över vilka olika matematiska begrepp som används för att
kunna utmana barnen vidare.
För att det ska bli kvalitet i undervisningen, där barnen får möjlighet att utforska,
ställa sig frågor och samtala i en lugn miljö, har vi valt att låta barnen få jobba i
mindre grupper.
För att skapa delaktighet i gruppen fick barnen regelbundet berätta och delge sitt
lärande och nya upptäckter för varandra under exempelvis samlingen.

Forskning
Enligt Bäckman (2015, s. 216) är lek viktigt för barn och i leken kan pedagoger
utmana barnen i matematiska kunskaper.
Fenomenet matematik är något som barn möter dagligen i olika situationer och hur
det erfars av barn är helt individuellt. Björklund (2007, s. 138) framhåller att när barn
erfar matematiska begrepp gestaltar barnen ofta uttrycken med kroppen för att kunna
få en förståelse för olika perspektiv. Hur barnen gestaltar med kroppen visar även hur
de förstår begreppen.
Lundström uttrycker (2015, s. 209) värdet av att barn får rita bilder eller berätta
historier, för att utmanas i att uttrycka sig och tolka information. När barn
kommunicerar med varandra är språket ett verktyg som hjälper till att lösa olika
innebörder. Barnen använder sig av olika symboler och matematiska begrepp för att
förstå varandra.
Lundström lyfter fram (2015, s. 216) hur barnen utmanas i olika lärandesituationer
under sin dag på förskolan. Miljön är viktig och en bidragande faktor för hur barnen
utmanas under sin utbildning, vilket får betydelse för barnens fortsatta matematiska
utveckling.

Inledning av projekt
Vi såg ett tydligt intresse hos många barn för rymden. För att kunna använda deras
intresse för rymden och utmana dem inom matematik beslöt vi oss för att inleda med
intervjuer för att ta reda på deras erfarenheter och frågeställningar och utgå ifrån dem.
Pedagog: Berätta för mig om rymden.
- Jag tror rymden är uppe vid månen.
- Rymden är stor, eftersom himlen är ju stor.
- Den tar aldrig slut. För att den är böjd.
- Vet du, planeten den snurrar runt och runt solen. Vi bor på jorden. Solen är där
uppe på himlen och den brukar lysa när jag går ut och leker med Elton. Stjärnorna
bor också på rymden.
Pedagog: Vad vill du ta reda på om rymden?
- Om det finns rymdmonster. Jag tror dom är gröna och slemmiga.
- Är det olika färger på månen? Jag vill också försöka rita rymden.
- Hur man gör rymdstationer?

Hur vi går vidare
Vi pedagoger beslöt oss för att gå vidare med barnens tankar om solrosen som växte
ända upp till rymden.
Pedagog: Kan vi göra en saga om när alla barn på hönan klättrar upp för
solrosstjälken, ända upp till rymden?
Barnens inledning av sagan:
Då gick alla 18 hönan barnen ut på gården och började klättra upp för
solrosstjälken. Ända upp till blommans topp och då va vi uppe i rymden. Där var det
mörkt och många stjärnor. Vi fick se hela världen! Barnen fick syn på planeten Mars
som var röd.

Senare i sagan:
Vi behöver 18 stycken rymdraketer, för att vi har
corona.

Diskussioner om hur en saga är uppbyggd med
en början, mitt och ett slut påbörjades och
barnen fick även rita illustrationer.

Mätning
Undervisningstillfällen planerades där barnen fick arbeta med problemlösning,
mätning och skala. Vår tanke var att ge barnen utmaningen att rita alla barnen på
hönan för att sedan sätta upp dem på solrosstjälken på vår gård. Pedagogernas
överenskommelse var att låta barnen själva komma fram till hur de kunde mäta
stjälken. Flera mindre grupper fick denna uppgift och vår tanke var då att de fick
mötas och delge varandra om olika sätt att mäta.
Pedagog: Hur ska vi ta reda på hur lång solrosstjälken är?
- Ställer oss bredvid den va?
Efter att barnen fått mäta och uppskatta längden när de jämförde mot sina kroppar så
ville vi utmana dem vidare…
Pedagog: Finns det andra sätt att mäta stjälkens längd?
- Vi kan använda en sån här, som man drar och mäter. Farmor har en som står still,
som är lila.
- Ja, en sån här mätare som mäter hur långa grejer är.
Pedagog: Är den hård eller mjuk?
- Hård.
Pedagog: Är det en tumstock?
- Du har rätt, en tumstock.
Tillsammans med barnen gick vi till snickarförrådet för att leta efter en tumstock men
hittade endast ett måttband.

Pedagog: Hur ska ni rita så att alla barn får plats på
solrosstjälken?
- Dom måste vara små. Så här
- Dom kan inte vara så här små!

I dessa undervisningssituationer kunde vi pedagoger se
mycket jämförelser mellan både de ritade figurerna och
mellan barnens faktiska längder.

-

Vissa är medelstora.
Och den är megastor!
Och du är ju pytteliten.
Kolla på det här. Kolla, om man mäter med hon här
så är hon längst, med benen.

Vi stöttade barnen med att ställa fördjupade frågor för att få dem att stanna upp och
reflektera. Vi pedagoger skapade tillfälle för barnen att reflektera och delge andra
kompisar om sitt undersökande.
- Vi har radat upp alla barn och räknat dom.

Pedagog: Ska vi undersöka om alla 18 hönanbarn får plats på 200 cm?

Utifrån våra inventeringsintervjuer såg vi att barnen hade varierande förkunskaper
om rymden och möjligheter till att uttrycka sig. Vi pedagoger kände att det var viktigt
att erbjuda olika ingångar till projektet. En ingång var att flera barn fick titta på
raketuppskjutningar. Vi samtalade tillsammans om riktning, avstånd och hastighet.
- Nu brinner det mycket! Den åker upp till himlen och hämtar barnen.

Detta ledde till ett intresse för rymden och raketer. Barnen uttryckte att de ville se
filmerna om raketuppskjutningar om och om igen. Vi utmanade sedan barnen genom
att skapa raketer med olika material och tekniker. De ritade rymden på svarta papper
där barnen uttryckte vad de trodde fanns i rymden. Detta ledde vidare till jämförelser
mellan planeternas storlek, avståndet mellan planeterna och solen och nya frågor
kring planeternas placering växte fram.

Sortering
Barnens intresse för rymdraketer synliggjordes i deras ritande. Vi såg en möjlighet att
utmana dem matematiskt och beslöt oss för att samla in materialet för fortsatt
undervisning i ämnet. Barnen fick i mindre grupper jämföra och sortera
rymdraketerna.
Enligt Forsbäck (2006) är sortering grunden i all matematik. När barn sorterar och
klassificerar olika föremål utvecklas ett logiskt tänkande. Sortering utgör en stor del
av barns möten med matematik i vardagen. Vid sortering får barnen grundläggande
kunskaper kring utveckling av matematiska begrepp och struktur i sin vardag.
Pedagog: Vad ser ni för likheter? Vad ser ni
för olikheter? Kan ni sortera på något annat
sätt?

Problemlösning
Vi pedagoger ville utmana barnen i problemlösning. Vi tänker att barnen då ges
möjligheter att utveckla sin kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.
Vid ett tillfälle fick barnen uppgiften att rita varsin rymdraket på ett gemensamt
papper och sex stycken människor (korkar) skulle åka med i dessa tre rymdraketer.
Hur skulle barnen tänka kring uppgiften, att dela upp dessa sex korkar?
Syftet var att ge barnen en uppgift där det finns olika sätt att tänka och lösa
problemet.

Barn A: Om B får sex, då får jag och C inga.
Pedagog: Hur kan man tänka då?
Barn B: Ta fler! (korkar)
Pedagog: Men det är bara dom här sex människorna (korkarna) som ska åka med era
tre raketer.
Barn B: Då tar jag dom tre så får A och C dela på dom tre.
C tar de tre korkarna som är kvar.
Barn B: Men ge nån till A!
Pedagog: Ja, A:s raket måste ha någon människa också.
C lämnar ett kork till A.
Barn B: Tre ska åka i min.
Barn A: Jag måste ha tre, tre ska åka i min också.
Pedagog: Men idag har ni bara de här sex som ska åka. Hur ska ni göra då?

Barn B: Men det finns bara sex. Då kan inte alla få tre.
Barn A: Då får bara jag en och C får två och B får tre.
Pedagog: Men om två av er får tre. Hur mycket får den sista då? Om du får tre (till
B) och du får tre ( till A). Hur många får C då?
Barn B: En.
Pedagog: Ska vi pröva att räkna?
Pedagogen ger tre korkar till barn B och tre till barn A.

Barn B: Då har C noll!
Pedagog: Och alla måste få ha minst en som åker.
Barn A: Och för jag behöver tre.
Pedagog: Hur vill ni lösa det?
Barn B: Jag behöver inte den (ger en kork till c). Jag behöver bara två. Men nu har C
en. Nu har bara C en och jag har två och A har tre. Jag vill också ha tre!
Barn A: Men jag vill ha tre.
Pedagog: Hur tänker du C?
Barn C: Jag vill ju ha tre.
Barn B: Alla kan få två var! Jag har två och då får du… (ger en av A:s korkar till
C).Nu har alla två!
Pedagog: Hur många har C?
Barn A och Barn B: Två!
A börjar räkna och pekar på sig och B:
Barn A: Två och två.
Pedagog: Hur känns den här lösningen?
Barn B och barn A: Bra!
Pedagog: Nu kan ni visa på pappret hur många som åker i varje raket.

Flera grupper med barn fick samma uppgift.
Barn D: Vi kan ta två till varandra. Det fanns en till mig, en till E och en till F
( grupperar korkarna två och två) Två till varandra.
Barn E: Nej inte en!
Barn F: Nej två menar du.

Barn D: Två till D, två till F, två till…
Barn E: Nej jag menar att alla ska få tre, inte två!

Barn F: För kolla, för kolla, tre och tre (grupperar korkarna) då blir det bara två
(grupper med korkar).

Barn F: Om man tar två, två, två. Alla får två för då blir det tre (tre grupper med två
korkar i varje grupp).

Barnen fick delge varandra hur de hade resonerat vid undervisningstillfället. Att det
finns flera sätt att tänka kring samma uppgift.

Begrepp
Utifrån reflektionstillfällen såg vi pedagoger att vissa matematiska begrepp var
svårare än andra. Ett sådant var exempelvis bred, bredare och bredast. Vi beslöt oss
för att utmana barnen i dessa begrepp i ett planerat undervisningstillfälle.

Pedagog: Nu ska ni få rita tre stycken rymdraketer. Den andra rymdraketen ska vara
bredare än den första raketen och den tredje raketen ska vara bredast.
Pedagog: Hur ska man rita något som är bredare?
Barn B: Det är tjockt.
Barn C: Jag ritar lite bredare här nere så att det kommer till toppen så det blir lite
bredare.
När barnen hade ritat två stycken raketer fick de tillsammans reflektera och berätta
om sin teckning. Ett barn tyckte att A:s första rymdraket var bredare än den andra
raketen.
Barn A: Jag vet inte hur bredare ser ut.
Pedagog: Kan ni andra förklara hur något är bredare?
Barn B: Det är när saker är större.
Barn C: Alltså, du ska göra ett längre streck (pekar längst ned på raketen) så det blir
bredare.
Barn A: Mm, längst nere.

Solsystemet
Flera av barnen har tidigare uttryckt en önskan att lära sig mer om planeterna och vi
pedagoger såg en möjlighet att utmana dem matematiskt genom att först låta dem
studera en bild av vårt solsystem.

Med utgångspunkt från barnens intressen ställdes medvetna frågor för att hjälpa
barnen att komma vidare i sina tankar och sitt utforskande.
Barn A: Hörni, B och C, det där är ju Jupiter!
Pedagog: Berätta, hur ser Jupiter ut?
Barn C: Som en potatis.
Pedagog: Om ni jämför Jupiter med de andra planeterna, vad ser ni då?
Barn B: Jupiter är stor, störst.
Pedagog: Håller ni andra med?
Barn D och E: Ja.
Pedagog: Undrar vilken planet som är minst?
Barnen börjar jämföra planeternas storlekar.
Barn E: Ska vi rita såna här sen (planeter) så vi måste se hur dom ser ut?
Vi pedagoger såg att barnen pratade om avstånd, läge, storlek och jämför form och
färg. Ett av barnen reflekterade över vad som händer om jorden byter plats med
planeten längst bort från solen:
Barn B: Jorden är faktiskt på tredje plats från solen. Om den (Jorden) byter plats med
den ( Neptunus ) då får Jorden inget ljus.
Barnen fick sedan rita planeterna i vårt solsystem.

Pedagog: Finns det något i vårt solsystem som ni vill ta reda på mer om?
Barn B: Jag vill ta reda på vilka planeter som är störst. Jag menar vilka tre som är
störst.

Matematikundervisning utanför projekttid
Detta läsår har vi pedagoger haft stort fokus på matematik under hela utbildningens
tid. Vi har velat satsa på detta ämne för att ”skölja” barnen med matematik och bli
medvetna om hur vi kan arbeta med matematik på olika sätt. Detta har bidragit till att
vi har skapat fler tillfällen för alla barn att arbeta med detta ämne.

I samlingssituationer har vi lyft fram matematiken och tillsammans utforskat volym,
mängd, storlek, geometriska former, antal, se mönster mellan olika föremål, längd
och matematiska begrepp. Matematiska ramsor och sånger har även det varit ett
regelbundet innehåll i samlingarna.

Vi har ofta under barnens fria lek erbjudit matematiska utmaningar både ute på
gården och inne på avdelningen.

Lunchtillfället har också varit ett utmärkt tillfälle att samtala och utmana barnen
matematiskt.
Vi pedagoger har även tyckt att det har varit väldigt viktigt att utforma miljön så att
barnen självständigt kan utforska matematiken i sin vardag.

Spår av projektet
Vi har sett att barnen ofta använder sig av matematisk kommunikation med varandra.
Detta kommer på barnens eget initiativ som exempelvis vid lunchen.
Barn A: Tre stycken dricker mjölk vid bordet. Tre dricker vatten.
Ett barn börjar räkna hur lång tid det tar tills hamburgarna är klara.
Barn B: Det tog 30 sekunder.
På vår utställning om vårt arbete med matematik tog vi tillfället i akt att fråga
vårdnadshavarna om de sett att vårt matematik projekt/arbete har gjort någon skillnad
i deras barns lärande kring matematik.

- Ja, vi har märkt det väldigt tydligt. Vi har främst märkt det genom att hen inte
längre ser matematik som en uppgift, utan mer som något roligt som hen ägnar sig
åt spontant. Det är imponerande av er att lyckas ge barn den uppfattningen av ett
ämne som traditionellt ses som jobbigt och komplicerat.

- Ja. Hen visar ett stort intresse för siffror och räkning och det märks att hen har lärt
sig flera nya begrepp. Hen har också utvecklat sin förmåga att lösa problem och
det märks att ni ger dem utrymme att tänka själva och ”klura.”

- Hen har varit väldigt intresserad av att mäta saker.
- Ja, det tror vi. Hen har börjat intressera sig mera för att mäta sig, sortera bilar,
pussel, spel, räkna och benämna olika färger mer.

- Nya ord från hen: kvadrat, triangel, rektangel, cirkel, små/några/liten/större än.
- Ja. Vårt barn har sedan tidigare ett stort intresse för siffror och det intresset har
växt sig större. Hen pratar mycket om storlekar på saker, har börjat mäta saker.
Hen räknar väldigt ofta, även plustal. Det märks också att ni har haft rymdtema då
hens intresse har blivit större. Hen pratar gärna om rymden, solsystemet och olika
planeter. Avstånd i rymden och planeternas namn och storlek. Hen har önskat sig
ett eget litet solsystem.

Barnens tankar om sitt eget lärande
Pedagog: Om jag säger matematik, vad tänker du på då?
- Jag vet! Det här är matematik, nåt kan vara tjockt, nåt kan vara smalt. Det är
matematik.
- Matematik är att räkna. Jag vet, man kan räkna får. Och när jag brukar somna då
säger pappa att räkna får när du ska gå och lägga dig och så räknar jag.
- Olika mycket stenar, det är matematik för mig.
- Om man har ett äpple så måste man dela om man är flera. Om man inte delar så
blir någon arg eller ledsen.
Pedagog: När behöver man kunna matematik?
- När man har förstått vad för saker som är matematik. När någon annan gör
matematik, som någon annan vet mycket matematik, då vet man mycket matematik.
Ett barn berättar om sin teckning:
- En ledsen gubbe. Den är ledsen för att det är en tjuv som har tagit ett äpple.
Kompisen frågar: Vart är tjuven?
- Jag ritar den snart. Först hade den fyra äpplen. Men nu har tjuven tagit ett av dom
och här springer tjuven. Här är ansiktet och här håller den i ett äpple. Och så springer
den.
Den är ledsen för att först hade den fyra äpplen, och sen tog tjuven ett äpple.

Pedagog: Hur många äpplen har den kvar då?
- Tre.

Pedagog: Hur lär man sig matematik?
- Det är jätte lätt. Man bara räknar 1,2,3,4,5,6,7.
- Alltså man kan låtsas att jag har öppnat och har en lista. Då kollar jag på schemat
och kollar när X ska komma idag och räknar hur många barn det är och det är
matematik. Det är hur man gör matematik.
Pedagog: Vad är det bästa med matematik?
- Då kan man räkna hur många glassar man får ta.
- Att göra matematik. Att man typ berättar att 1 och 2 blir 3.
Pedagog: Har du lärt dig något nytt med matematik?
- Matte och matematik är samma.
- Minus. Om man har sex och tar bort två, då blir det fyra.
- Jag har lärt mig räkna längre nu. Jag kan räkna till tusen. Om man har en 100 växel
och tar bort en 10 växel, då blir det 90 växel. Och om man tar bort tio från 80 växel
så blir det 70 växel. Och om man tar bort tio från 70 växel så blir det en 60 växel. Om
man tar bort en tia från 60 växel, då blir det en 50 växel.
Pedagog: Hur känns det för dig att arbeta med matematik?
- Det känns bra. För att man lär sig massa saker och det känns bra.

Vårdnadshavarnas delaktivitet
Detta läsår tog vi beslutet att delge vårdnadshavarna om vårt arbete med matematik
genom en utställning på vår gård. Vi fick mycket positiv respons från vårdnadshavare
och där lyftes det att de fick en förståelse för processens gång och vilket arbete vi gör
med barnen. Vi var glada över att så många vårdnadshavare besökte vår utställning
vilket vi tar med oss till framtiden. Vi har även gjort vårdnadshavarna delaktiga i
utbildningen genom pedagogiska och dagliga samtal, genom månadsbrev och i
dagboksbladet.

Analys:
Något som vi pedagoger känner att vi har lyckats bra med är att vi har klarat av att
hålla vårt fokus levande under hela läsåret. Vi känner att barnens intresse för
matematik har ökat och fortfarande växer.
Vårt syfte att barnen ska känna självförtroende i sitt utforskande av matematik ser vi
som väldigt viktigt då färska rapporter visar att skolelevers självförtroende sjunker i
ämnet matematik. Genom att lägga grunden tidigt på förskolan och synliggöra för
barnen att de faktiskt utforskar matematik ökar vi deras medvetenhet och kan bidra
till ökat självförtroende. Detta har vi gjort medvetet genom att skapa många och
meningsfulla lärandesituationer under deras utbildning.
Tidigare år när vi intervjuat blivande skolbarn har det blivit tydligt att många barn
tänker att ämnet matematik är något som de ska börja med först i skolan. Det har
funnits med oss under detta läsår och för att öka deras medvetenhet om sig själva som
matematiska individer så har vi pedagoger haft överenskommelse om att lyfta för
barnen att de faktiskt arbetar med matematik. Detta tror vi är en viktig del för att öka
barnens självförtroende om sitt kunnande.

Mätning
Björklund (2015, s. 216) lyfter fram att när barn erfar matematik så gestaltar barnen
ofta uttrycken med kroppen för att kunna få en förståelse för olika perspektiv. Det såg
även vi tydligt när barnen ville ta reda på solrosstjälkens längd. De använde
inledningsvis kroppen som mätverktyg.
Kopplat till sagan, gick vi sedan vidare med att barnen skulle teckna alla barnen på
Hönan för att sedan sätta upp dem på stjälken. I denna del av projektet var ”vikänslan” väldigt viktig. När barnen skulle rita Hönankompisarna var det viktigast att
alla kompisar var avbildade och det var inte viktig vem man ritade. Vi upplevde att
denna del var både meningsfull och lustfylld. En strategi barnen använde för att få
med alla var att titta på foton på väggen och lägga figurerna i åldersordning.

Sortering
Eftersom Forsbäck (2006) menar att sortering är grunden i all matematik och
utvecklar barnens logiska tänkande så valde vi att utmana dem inom denna kategori.
Vi samlade in och tog tillvara på barnens ritade rymdraketer som de skapat under eget
initiativ. Dessa teckningar blev allas arbetsverktyg. Vi tror att det ger ett värde när vi
på detta sätt tar tillvara på deras alster och att det stärker barnen.
Vi pedagoger var lyhörda och inlyssnande på barnens sätt att sortera men vi hjälpte
även barnen att komma vidare genom våra frågor och hitta fler sätt att sortera på. Vid
ett tillfälle bjöd vi in ett barn som tidigare deltagit i liknande undervisningssituation
och det fick gruppen att komma vidare i sina tankar.
Vi pedagoger såg att barnen sorterade efter form, storlek, antal passagerare och
funktion.

Problemlösning
I arbetet med problemlösning var det mycket intressant att följa barnens
tankeprocesser. Alla barn i de olika grupperna deltog aktivt och kände motivation att
tillsammans lösa problemet. Samarbetet och att lösa problemet med hjälp av
matematik blev väldigt tydligt i undervisningen.Vi såg också att barnen hjälpte
varandra genom att visa och förklara hur de kunde dela på olika sätt och vad det
innebar. Barnen hittade även andra lösningar men vår roll som pedagog var att hålla
kvar barnen vid den planerade uppgiften. Vi såg att vår pedagogiska roll är viktig för
att utmana barnen vidare i sina lärandeprocesser.

Begrepp
Vi pedagoger har reflekterat över att vissa matematiska begrepp är svårare för en del
barn. Ett exempel på dessa matematikord är jämförelseorden bred, bredare, bredast.
Det bidrog till att utmana barnen genom deras rymdintresse och uppgiften av att rita
raketer med olika bredd.
Vi såg att denna uppgift var svår för vissa barn. De kanske inte hade mött begreppet
tidigare?
Ett barn berättade att hen inte visste betydelsen av ordet bred. De andra barnen var
engagerade och ville hjälpa sin kompis att förstå ordets betydelse men det blev klart
för oss att barnet trots detta inte riktigt hade förstått. Det ledde till att vi fortsatte att
utmana barnen på flera olika sätt. Barnen fick måla med penslar med olika bredd, se
matematiksagor där jämförelseorden fanns med och problematiserades. Vid ett
tillfälle ute på vår gård utmanades en grupp barn att leta efter pinnar som var olika
breda. Detta tillfälle ledde slutligen till att barnet fick en fördjupad förståelse för
begreppets innebörd.
- Jag vet vad det betyder! Bredare! Jag kom ihåg! Nu vet jag det, nu
vet jag vad bredare är. Det känns kul.
I samlingen denna dag fick barnet tillsammans med en kompis berätta och delge
övrig barngrupp, för att vi tror att hens lärande på så vis fördjupas.
Vi tänker att barnens egna dokumentationer är viktiga för de kan synliggöra barnens
tankar och hjälpa dem att minnas och skapa inre föreställningar. Vi tror även att deras
dokumentationer kan hjälpa barnen att reflektera kring ett innehåll. Dessutom kan det
hjälpa barnen att låta sig utmanas tillsammans med sina kompisar och pedagoger.
Detta leder till att barnen får en förståelse för sitt eget och andras tänkande.

Solsystemet
Vi fascineras över barnens nyfikenhet och vetgirighet i sitt undersökande. Bilden vi
använde på vårt solsystem väckte så många frågor och vilja att upptäcka och
diskutera tillsammans. De ställde sig egna frågeställningar som de ville utforska
vidare:

- Jag vill ta reda på vilka planeter som är störst. Jag menar vilka tre som är störst.
Även här belyses matematiken. Ett av barnen lyfter fram sin tanke om vad som
händer om Jorden byter plats med en annan planet och hamnar längst bort från
solen. Hen uttrycker sedan sin teori för sina kompisar.
Det var roligt att ett av barnen tog upp att hen ville rita planeterna så att vi kan se hur
de ser ut. Genom hens motivering varför så tolkar vi detta som att hen har hittat en
inlärningsstrategi.

Matematikundervisning utanför projekttid
Vi pedagoger har gjort en stor satsning i vårt användande av matematik även utanför
projekttid. Detta tror vi har bidragit till att vi tydligt kan se att barnen mer ofta
använder sig av matematik för att förstå sin omvärld. Vi tror att vi lyckats nå ut till
fler barn och även visat på en större bredd av matematikens delar när vi även har haft
undervisningssituationer i ämnet utanför projekttid. Vår överenskommelse att
ständigt medvetandegöra för barnen att de arbetar med matematik tror vi har stärkt
deras självkänsla och förståelse för vad matematik kan vara. När vi analyserar
barnintervjuerna kring matematik, tycker vi oss se att barnen har en stor bredd och
förståelse till varför det är bra att kunna matematik.

Tankar inför nästa år
Genom att vi använt oss av barnens dokumentationer/teckningar har det hjälpt oss att
lättare förstå barnens tankar och veta hur vi ska utmana dem vidare. Vi tror också att
det är ett stöd för barnen för att förstå sina och kompisarnas tankeprocesser.
En viktig reflektion som vi bär med oss är betydelsen av att vi har arbetat med ämnet
matematik utanför projekttiden väldigt mycket. Vi tror inte att vi uppnått samma
resultat om vi endast arbetat med ämnet inom vår projekttid då den är ganska
begränsad. Vi tror även att vi har lyckats nå ut till fler barn.
Att arbetslagen byts på enheten och vi anställda har börjat rotera tror vi påverkar
utbildningen positivt. Vi tror att det ger en ökad förståelse för varandras
arbetssituation samt tror vi att det stärker vår sammanhållning. Vi tror att det ökar
vårt tänkande på barnens utbildning som 1-6 år.
Vi inspirerades av Tuppens tankar om fler reflektionstillfällen där vi även möts i
tvärgrupper med andra kollegor för att ge varandra inspiration.
Årets pedagogiska samtal med vårdnadshavare har skett via teams. Stundtals har det
fungerat bra men det har funnits tillfällen då tekniken har strulat. Men vi ser fram
emot fysiska samtal med vårdnadshavare igen.

Istället för ett traditionellt föräldramöte valde vi i år att bjuda in vårdnadshavare till
en utställning. Denna form av att lyfta vår undervisning kanske tilltalar
vårdnadshavare mer än ett traditionellt föräldramöte. Vi såg även ett stort
engangemang hos barnen inför utställningen och vi tänker att det stärker deras
självkänsla att få visa upp sina läroprocesser för sina föräldrar.
Vi hoppas innerligt att vi har byggt en god grund där barnen får känna att de nu är
matematiska individer och att de får bära med sig den känslan in i skolans värld.
Ett barn uttryckte en dag under mellanmålet: - Jag älskar matematik!

